ACTA DE LA SESSIÓ
-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2013/1 (Expedient núm. 2013/1 )
extraordinària
24 de gener de 2013
28 de gener de 2013
13:00 h. 13:50 h.
Sala de Cultura "Agustí Sardà"

Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde

president AME-AM

Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+
Sr. Fran Morancho i López, regidor PSC PM
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM
Sra. Rosa Escoda i Cedó, regidora PSC-PM
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM
Sra. Rosa Tejero i Sánchez, regidora PSC-PM
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM
Octavi Anguera Ortiga, Secretari Accidental
-hi:

Sr. Alcalde: Bé, bon dia a tothom. Començaríem la sessió del Ple extraordinari del dia 28 de
gener. Sr. Secretari.

1.
Sr. Secretari:
ordre del d
de la sessió anterior, que és la de 20 de desembre de 2012.
Sr. Alcalde: Algun comentari? No? Doncs quedaria aprovat per unanimitat.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció

2.
Sr. Secretari:

Sr. Alcalde: Algun comentari? No.

ordinà

3. 2013/184 Presa de possessió al càrrec de regidor del grup municipal PSC el senyor
Eduard Planes Anguera.
Sr. Secretari:
ia és la presa de possessió del regidor del grup
municipal del PSC, Sr. Eduard Planes Anguera, tal com estableix la norma, farem el tràmit de la
promesa, el jurament. Sr. Eduard Planes Anguera, jureu i prometeu per la vostra consciència i
-roig del
sa de possessió del Sr. Eduard Planes, en substitució
del Sr. Carlos Cartiel Serrano, que va fer la renúncia voluntària anteriorment.
Sr. Alcalde: Jo voldria aprofitar per donar-li la benvinguda a la Corporació Municipal i també
ferintiu de pertànyer amb ella.

Expedient
Tràmit

Pressa de possessió al càrrec de regidor del grup
municipal PSC
Serveis Interns/Secretaria General/ cartipàs 2011-2015
Ordinari

Fets
1.
-roig del Camp el dia 20 de desembre de 2012, va acordar
la presa de coneixement de la renúncia voluntària del Sr. Carlos Cartiel Serrano, com a
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
2.
Eduard Planes Anguera, candidat següent en la llista del partit del PSC-PM de les
eleccions municipals de data 22 de maig de 2012.
3.

Fonaments de dret
1. Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qua
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
2. Llei Orgància 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

1.

Procedir a la promesa o jurament del regidor Eduard Planes Anguera per tal de fomalitzar
-roig del Camp.

-roig del Camp amb lleialtat al Rei, i guardar i fer

Respon el sr. Planes: Si, prometo.
2.

Acceptar la presa de possessió del Sr. Eduard Planes Anguera del càrrec de Regidor de
substitució del Sr. Carlos Cartiel Serrano després de la renúncia voluntària

3.

Procedir al nomenament com a membre de la Comissió Informativa de Serveis Territorials;
com a suplent del regidor Fran Morancho López a la Comissió Informativa de Serveis
Interns i de la regidora Rosa Tejero Sánchez a la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones.

4. 2013/99 Aprovar, si s'escau, l'actualització de les tarifes per als serveis urbans de taxi
2013.
Sr. Secretari:
rdre del dia
les tarifes pels serveis urbans de taxi 2013, dictaminades per la Comissió Informativa de Serveis
de Tarragona. Els preus són, la tarifa 1, laborable de 20 a 8 hores, dissabtes i festius, baixar la

els suplements de recollida a domicili,

Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat.
Actualització de les tarifes per als serveis urbans
de taxi 2013
Serveis Interns/Secretaria General/1-2013
Ordinari

Expedient
Tràmit
Fets
1.
als serveis interurbans de taxi.
2.

del 3,6 % respecte a la tarifa vigent.
3.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 23 de gener de 2013.

Fonaments de dret

1.

2.
als serveis interurbans de taxi.

1.

Aprova
Mont-

Concepte
Tarifa 1
laborables de 20 a 8 hores, dissabte i
festius
Baixada de bandera
Km recorregut

Tarifa 2
laborables de 8 a 20 hores
Baixada de bandera
Km recorregut
Hor
Suplements:
Recollida a domicili
Maletes
Animals
Sortida estació
Càmpings direcció Cambrils

Any 2012
euros

ANY 2013
euros

4,26
1,29
19,82

4,41
1,34
20,53

3,58
1,10
21,28

3,71
1,14
22,05

2,55
1,04
1,04
1,04
6,49

2,64
1,04
1,04
1,08
6,72

2.

Comunicar el present acord a la Comissió de Preus de Catalunya.

3.

Notificar a
les noves tarifes.

Peu de recursos
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, e

5. 2013/100 Aprovar, si s'escau, definitivament el Pressupost General per l'exercici 2013.

Sr. Secretari:
gener del 2013, la proposta és de desestimar les al·legacions al pressupost del 2013 de
-roig del Camp presentades pel grup municipal del PSC, atès es
ressupost general de 2013,
i un cop aprovat el pressupost, publicar el resum general per capítols al butlletí oficial de la
província.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Morancho: No
s
que ni una partida, ni una partida, ni ens ha dit, escolti, això sí, això no, res, absolutament res, i
únicament ho basen, no és poc, però únicament ho basen en el fet que trenca... ara no ho
sa obtinguda de la negociació
té el pressupost, i no només [Inintel·ligible, 0.04:42.7], però és que ni ens han dit, escolta, això,
allò, perquè la nostra voluntat era, doncs bé, si s'accepta aquesta esmena, doncs bé, votar a
favor del pressupost, però és que res, absolutament res, i quan el que nosaltres estàvem
euros, en temes socials, com vam dir, la gratuïtat dels llibres, més formació pels aturats, més
bonificació per la gent que ho està passant malament, i bé, doncs veiem que ni una cosa ni
de la distribució de despesa, doncs saber una miqueta com ha estat això.
Sr. Alcalde: Bé, nosaltres, el pressupost que hem presentat, creiem que dóna resposta, doncs
no diria el 100% de les necessitats, perquè això avui dia és molt complex, però sí a les que

Jo només li vull fer dos nombres al respecte. El pressupost del 2012 ha atès 1.840 ajudes a tots
els nivells, des de llibres a pagaments de lloguers, universitat... del que hem estat capaços.
que canvien de municipi. 9 han estat denegats per un fet que no complien els requisits.
Nosaltres, amb la filosofia del 2012, evidentment, hem plantejat un pressupost pel 2013
o
a un pressupost
que ha atès, que evidentment segueixen havent-hi moltes necessitats, doncs hem arribat a la
conclusió que el pressupost per nosaltres dóna resposta, i per tant volem tirar endavant aquest
pressupost.
Sr. Morancho: Gràcies.
quins imports, a qui, i tot això, que no volem entrar en això. Jo crec que la situació actual és
prou greu com perquè les partides que vostès tenen previstes i aquestes ajudes que van fer
-les augmentar sense cap problema, clar, aquí ens
dóna a pensar que potser les propostes que estem fent des del PSC, doncs més enllà del fet de

doncs és un 0,01, val?, o un 0,1, aleshores, clar, potser sí que el que a vostès els preocupa és
que nosaltres els demanem que es redueixi un 7,2% el sou de tots els regidors. Potser el que
els preocupa és que els demanem que, escoltin, una ràdio municipal, en aquests moments, és
totalment innecessària, es pot prioritzar en altres coses, però vostès prefereixen gastar a la
ràdio, prefereixen no reduir-se el sou en un 7%, com han fet molts ajuntaments, com han fet
molts funcionaris, abans de destinar més diners a més ajudes, que mai són suficients, mai són
suficients, perquè la gent ho està passant prou malament. Aleshores, ho sento, Sr. Alcalde, no
uan

leshores, entenem que el que
desfavorida. Clar, el que no volen és, evidentment, ni tocar-se el sou, ni deixar de tindre la seva
ràdio, ni volen deixar de tindre una sèrie de coses que entenem que són totalment
prescindibles.
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.
Sr. Morancho:
Sr. Alcalde: Val. Donaríem per aprovat el punt.
Sr. Morancho: Perdó, Sr. Alcalde, la propera vegada, si vol que negociem algun punt, ho
parlem, Sr. Gairal, perquè potser podríem arribar a algun acord que... val, val.
:
Expedient número:
Tràmit:

Aprovar definitivament el Pressupost General
rcici 2013
69/2012/Intervenció/Serveis Econòmics/MG
Ordinari

per

Fets
1.
ment, el de les seves

2.

El dia 31 de desembre de 2012 el grup municipal del PSC presenta una al·legació dels
osen una

ajudar a les famílies que estan passat per una situació precària.
3.

Concre

4.
govern de pronunciar-se al respecte.
5.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 23 de gener de 2013.

Fonament de dret
1. Article 169, 170 i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març de la Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

: AME-AM ; CIU ; FIC ; PP ; VX+ Sra.
Elvira Montagud) i 1 abstenció (grup municipal : VX+ Sr. Josep M. Gairal) i 6 vots en contra
(grup municipal : PSC-PM), acorda :
1.

Desestimar les al·legacion
-roig
del Camp presentades pel grup municipal del PSC, atès que es considera que trenquen

2.
3.

Un cop aprovat definitivament el pressupost, publicar el resum general per capítols en el
Butlletí oficial de la Província.

4.

Notificar als interessats.

Peu de Recurs
definitiva del pressupost, es pot interposar recurs contenciós administratiu,
en la forma i termini que estableixi les normes de la jurisdicció corresponent, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La interposició de
Corporació. El Tribunal de Comptes haurà informar prèviament a la resolució del recurs quan la
tari.

6. 2013/104 Aprovar, si s'escau, una modificació de les noves tarifes del servei d'aigua i
clavegueram per l'exercici 2013.
Sr. Secretari:
noves tarifes del servei

ordre del d

residuals al municipi de
Mont-r
Preus de
Catalunya, i es sotmet aquest acord i el text de les tarifes a informació pública amb edictes, i

publicació al butlletí oficial de la província i del Diari Oficial de la Generalitat durant el termini
de 30 dies, i en el cas que no es presentin al
definitivament.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Morancho:
Insistim, hi ha molta pressió fiscal de cara el contribuent, i en
Gràcies.
Sr. Alcalde: Jo voldria fer una explicació, perquè quedar-se amb què són unes pujades de les
nt que hi ha, que si no són dues tarifes, o tres, que pugen, però no
per

subministrats que reben aquesta aigua. Què estic dient amb això?, estic dient que senzillament
és una rectificació perquè aquestes persones passin a tenir un servei com tenim el 98% de tots
els subministrats a aquest municipi, i regula aquesta situació. I vostès podran votar en contra i
podran escriure on creguin oportú qu
si consta per escrit, però sí que ho recordo i per mi les paraules són les que valen, és que al
recordo que en aquest cas vostès van reconèixer que això calia fer-ho per a regularitzar tota
cobrament que és injust per les persones, per aquest 98% que no rep cap pujada de
subm
estem tots.
Sr. Morancho:
recaptaven 1 milió 859 mil i es passarà a recaptar 1 milió 931 mil, i això suposa un 3,85% que
pagarà alguna gent de més, o sigui, que augmentem, hi ha un augment del preu, un augment

únicament el que estem fent és apujar, apujar, apujar, i el que estem fent és posar en més
compromís la situació social que té molta gent al municipi, i no pot ser, què li estem dient,
sta és

Sr. Alcalde: Molt bé. Jo crec que aquí, qui ho ha volgut entendre, doncs ho ha entès. Vol dir
alguna cosa? Endavant.
Sr. Gallardo:

tarifa que pràcticament no existeix a cap altre municipi del nostre entorn, que és el que
que gastis, pagues una xifra coneguda, que moltes vegades roman molt per sota del que

dor. Ens hem trobat que comunitats de

seguim amb aquesta analogia, perquè pagaven 100 euros per trimestre, i estem fantàsticament

serv
de tarifària, que sigui perfectament homologable a la resta de municipis del voltant, i que a més
veritablement, i ho vull dir aquí,

voltant del 35% en dos anys comptant aquestes tarifes. Per tant,
es produeixi un increment de la recaptació?, sí, però també pensin que hi ha tota una dinàmica
-hi
no li rendíem servei, i això també entra a participar de la facturació d
pròpiament un increment, per tant, hauríem de desllindar perfectament el que és per increment
May
és ben bé un augment de la tarifa, és un augment de la tarifa que en part estaria justificat, però
en part també bé pels nous
prenguin. Per tant, voldríem matisar que aquest augment de la tarifa es fa per una qüestió de
justícia, perquè el que no és possible és que tothom, el 98%, vostè ho ha dit, Sr. Alcalde,

realment. Només era aquest matís. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Queda
aprovat el punt.

Expedient núm.:
Tràmit:

Serveis interns / Secretaria General /Serveis Generals
Exp: 2012/04 N
Ordinari

Fets
1.

-roig del Camp, en la seva sessió ordinària de data 28
-roig del Camp per a
de desembre de 2011, va resoldre autoritzar les tarifes proposades. Un cop formalitzats els

La voluntat amb la qual es va aprovar la tarifa vigent era la de garantir el subministrament
-roig del Camp, promocionar

Tarragona, que la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i d
un cànon per a les empreses subministradores (que en el cas de Monten
Comissió de Preus de Catalunya permet augmentar fins a un 6% les tarifes del servei
en relació a un acord de la Comissió de Preus de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6136,
de 25 de maig de 2012), atesa la greu situació de crisi i la conjuntura econòmica, des de
que aquest
fet suposi disposar de menys recursos per a la prestació del servei.
Tanmateix, per seguir complint amb els objectius fixats, i per tal de mantenir la màxima
ifa,

a)
b)
abasteixi la zona comunitària, tants termes fixos
la comunitat.
c) Possibilitar que els subministraments comunitaris per comptador, que no abasteixin cap
immoble, escullin una tarifa múltiple en la qual el terme fix que correspongui a cada
immoble estigui bonificat en un 50%.
d) Adequació a la baixa, de les tarifes de subministraments contra incendis i elaboració
e) Equiparació de les fiances de subministraments provisionals amb les dels

informe d
-

Total recaptació prevista amb la tarifa vigent:
Total recaptació prevista amb la tarifa proposada:
Increment preu tarifa:

3,85 %

lir al procediment simplificat que

reus autoritzats i comunicats.

de Montles, elevar-les al Ple Municipal per a la seva aprovació i el posterior tràmit davant la
Comissió de Preus de Cataluny

2.
en la seva sessió ordinària de data 28 de novembre de 2012, va aprovar la modificació de

3.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 23 de gener de 2013.

Fonaments de dret
1.

Articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals, estableix
que els ajuntaments podran aprovar i en el seu cas modificar les ordenances fiscals.

2.
establir preus públics inferiors al cost del servei per raons socials, benèfiques, culturals o

3.

Article 24.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals. Estableix que per
econòmica dels subjectes passius.

4.

Ordre de 8 de setembre de 1988, per la qual s'estableixen les normes a què han d'ajustarse les sol·licituds d'implantació o de modificació de preus i tarifes de subministrament
d'aigua, i es defineix el sistema simplificat d'actualització.
pals : AME-AM ; CIU ; FIC ; PP i

VX+) i 6 vots en contra (grup municipal : PSC-PM), acorda :

1.

Aprovar provisionalment
-roig del Camp, que serà

1.- TARIFES DE SERVEI
1.a.ÚS DOMÈSTIC, COMUNITARI, PISCINES O JARDINS, COMERCIAL O INDUSTRIAL EN
SÒL URBÀ
QUOTA FIXA
COMPTADOR 13 mm
COMPTADOR 20 mm
COMPTADOR 25 mm
COMPTADOR 32 mm
COMPTADOR 40 mm
COMPTADOR 50mm
COMPTADOR 65 mm
COMPTADOR 80 mm
COMPTADOR 100 mm
CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (TRAM
BONIFICAT)
18 36 M3 /ABONAT /TRIM (TRAM BÀSIC)
36 54 M3 /ABONAT /TRIM
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM
USOS EN SÒL NO URBÀ I ÚS PROVISIONAL
QUOTA FIXA
COMPTADOR 13 mm
COMPTADOR 20 mm
COMPTADOR 25 mm
COMPTADOR 32 mm
COMPTADOR 40 mm
CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM
18 36 M3 /ABONAT /TRIM
36 54 M3 /ABONAT /TRIM
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM

0,320

unitat més, del diàmetre del comptador general instal·lat, en concepte de subministrament
comunitari, i es mantindran invariables els trams de consum com si es tractes de
subministraments individuals.
En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la

subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del comptador abastit més

El volum que excedeixi el consum habitual en cassos de fuita per causes no imputables a
abonat es facturarà al preu del tram bàsic.
CONSUMS ALÇATS PER A QUALSEVOL ÚS (Actualment no es contracten)
IMMOBLE SUBMINISTRAT
Apartaments,estudis,bungalows,vivendes
Xalets
Restaurants, xiringuitos
Bars
Supermercats
Tendes, comerços, oficines, tallers, solars
Perruqueries
Fleques i pastisseries
Piscines i jardins
Altres no especificats

190,0000

unitat més en concepte
de subministrament comunitari.
En cas de consums alçats que abasteixin una zona comunitària, es computaran tantes

US ESPECIAL. SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS
DISPONIBILITAT DEL SERVEI
COMPTADOR 65 mm
COMPTADOR 80 mm
COMPTADOR 100 mm

desena part del diàmetre del comptador, en m3, per a realitzar les comprovacions
garantía de pressió superior a la mínima de servei que estableix el Reglament.
gència

1.b.-

TAT I EL CONTRACTE NO SIGUI PEL SISTEMA

QUOTA FIXA
Qualsevol subministrament
CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 75%)
18 - 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 50%)
36 - 54 M3 /ABONAT /TRIM (TRAM BÀSIC)
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM

(base imposable)
(base imposable)

de subministrament comunitari, i es mantindran invariables els trams de consum com si es
tractes de subministraments individuals.
En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la
comunitat podrà sol·licitar una tarifa de su
subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del comptador abastit més
tantes quotes fixes com unitats urb

El volum que excedeixi el consum habitual en cassos de fuita per causes no imputables a

QUALSEVOL ÚS, EN E

CLAVEGUERAM ALTA
Per cada unitat urbana

(base imposable)

de subministrament comunitari.
2- DRETS DE CONNEXIÓ, DRETS DE SERVEI I FIANCES

2.a.Diàmetre de comptador

Els subministraments contra incendis queden exempts dels drets de servei.

Base imp.

2.b.- PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR, QUALSEVOL ÚS
Diàmetre de comptador

Base imp.

igua de 40 mm

2.c.- FIANCES AIGUA POTABLE
Diàmetre de comptador
Ús domèstic, comunitari, piscines, jardins, comercial o industrial
en sòl urbà. Per a cada immoble
Sol no urbà i provisionals, per cada immoble
Provisionals obres per a conjunts plurifamiliars. Per a cada
immoble

Base imp.

2.d.- DRETS DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM
Drets de primera connexió al clavegueram
Per a cada immoble

Base imp.

3-

3.a.Base imp.
Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense
comptador.
Increment
partir dels 2 m de longitud.
Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense
comptador.
partir dels 2 m de longitud.
Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense
comptador.
partir dels 2 m de longitud.
Escomeses en carrer no pavimentat
Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense
comptador.
partir dels 2 m de longitud.
Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense

75,

Base imp.

comptador.
a de fins a DN40 mm a
partir dels 2 m de longitud.
Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense
comptador.
partir dels 2 m de longitud.
3.b.- ESCOMESES DE C
Escomeses de clavegueram en carrer pavimentat
Escomesa de menys de 3 metres de longitud
Escomesa de 3 a 4 metres de longitud
Escomesa de 4 a 5 metres de longitud
Escomesa de 5 a 6 metres de longitud
Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud
Escomeses en carrer no pavimentat
Escomesa de menys de 3 metres de longitud
Escomesa de 3 a 4 metres de longitud
Escomesa de 4 a 5 metres de longitud
Escomesa de 5 a 6 metres de longitud
Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud

Base imp.

Base imp.

4- ALTRES TARIFES DE SERVEI
Concepte
Subministrament de clau giratòria
Desprecintat i posterior precintat de comptadors per al
manteniment de les instal·lacions
Subministrament i col·locació de clau de pas anterior al
comptador.
Subministrament i col·locació de clau de pas posterior al
comptador (inclou vàlvula de retenció).
instal·lat en sèrie).
Despeses generades per a verificació oficial de comptador
subministrament precintat

Retirada de clau de pas de bateria i col·locació de placa
Reposició de placa de clau de pas
Subministrament de tapa de comptador de paret (1 comptador)

Base imp.

Subministrament de tapa de comptador de paret (2
comptadors)
Subministrament de tapa de comptador de paret (4
comptadors)
Subministrament de tapa de comptador de paret i terra

3
5

Equip acústic per a la detecció de possibles fuites (preu per
cada hora de servei).
ació de llots a
pressió
pública

2.
annex.
3.

Donar compte de les tarifes aprovades davant la Comissió de preus de Catalunya.

4.

Sotmetre aquest acord i el text de les tarifes a informació pública, mitjançant anunci al
dins el qual els

5.

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es p

7. 2013/105 Aprovar, si s'escau, la modificació de les prestacions a percebre en situacions
d'incapacitat temporal.
Sr. Secretari:

ordre del d

enària del 12 de setembre de
complementar les prestacions que ha de percebre el personal funcionari inclòs al règim general
apacitat laboral al 100% des del tercer dia fins el norantè dia

82011, 29 de juliol, i les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere
tament tindran quatre dies

motivats per malaltia o accident, no donant l

mèdica, implicaria
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el
punt.
Complementar les prestacions a percebre en situacions
Expedient número

Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/SPG /12/2012

Tràmit:

Resolució

Fets
1.

-llei
20/2012, de 13 de juli
econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques.

2.

Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les
situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en el termini de 3 mesos, en els
termes del que disposa la Disposicions transitòries 15a de la mateixa norma.

3.

ó ha emès informe jurídic en
les prestacions a percebre tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat
social com el personal laboral en si

4.
-roig del
Camp que regula les baixes per incapacitat laboral.
5.

6.

El Ple de 12 de setembre
temporal produïda per contingències comunes i professionals. Es modifica el punt 2
temporal el 100% de

RD 1148/2011, 29 de juliol, i les empleades públiques embarassades i les víctimes de
vi
7.
deducció de retribucions, dels quals, només tres podran tenir lloc en dies consecutius,
sempre que estiguin motivades per malaltia o accident, i que no donin lloc a incapacitat
del límit
deducció íntegre de les retribucions.
8.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 23 de gener de 2013.

Fonaments de dret
1.
2.

R
Seguretat Social.
Decret Llei 2/2012, 25 de setembre, sobre les millores de la prestació econòmica
de la Generalitat, del seu
sector públic i de les universitats públiques catalanes.

3.
4.

General de la Seguretat Social.
Ordre HAP/2802/2012, 28 de desembre, pel qual es de
disposició addicional trigèsima octava de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de

5.
6.
7.
8.
9.

accident que no donin lloc a incapacitat temporal.
Comissió Paritària cel.lebrada el 14 de gener de 2013.
laboral aprovat pel Ple de 24 de novembre de 2010.
Reial Decret-llei 20/2012, 13 de juliol
Article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat
Articles 22.1.i) de la Llei 7/1985,
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen que la competència recau en el
ment,
que estableixen que el quòrum exigible per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre
de membres presents.
:

1.

Modificar el punt Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs
en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:
ica

del RD 1148/2011, 29 de juliol, i les empleades públiques embarassades i les víctimes de

2.
natural sense deducció de retribucions, dels quals, només tres podran tenir lloc en dies
consecutius, sempre que estiguin motivades per malaltia o accident, i que no donin lloc a

deducció íntegre de les retribucions.
3.
4.

Que es notifiqui aquesta resolució als òrgans de representació dels treballadors de
.

8. 2013/182 Aprovar definitivament, si escau, el conveni entre l'Ajuntament de Mont-roig
del Camp i Construcciones B. Ortega SL per a la cessió anticipada d'una superfície de
34,43 m2 de terrenys situats en l'àmbit del SUD 12 Casalot llevant
Sr. Secretari:

rdre del d
-roig del Camp i Construcciones Bernardo Ortega S.L. per la cessió
el
sector del sud, delimitat dotze, Casalot Llevant del POUM
acultar el Sr. Alcalde per la signatura dels

Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el
punt.
Fets
1.

-roig del Camp i el Sr. Bernardo Ortega Sánchez
2

a municipal.
2.

resoldre adequadament les connexions viàries

Mont-roig del Camp ha redactat el Projecte 2009/99, de millora de la mobilitat de la
avi
3.

Aquest conveni va ser aprovat inicialment en sessió plenària de data 20 de juliol de 2011.

4.

L'anunci d'informació pública del conveni va ser exposat al públic en el tauler d'anuncis
oficials de l'Ajuntament per u
setembre de 2011, i es va publicar el corresponent anunci al Butlletí oficial de la província
2011. No s'han presentat al·legacions.

5.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 23 de gener de 2013.

Fonaments de dret
1.
Decret legislatiu 1/2010

2.

cret legislatiu

3.
n Local, en relació a
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb el quòrum que determinen els articles

4.

-roig del Camp de la superfície de terreny
acordada en aquest conveni per tal de ser destinada, com a sistema urbanístic local, a viari i
verd públic compleix amb allò que

participar en el repartiment just de beneficis i càrregues del SUD 12 Casalot llevant.
-ne el seu

1.

-roig del Camp i el Sr.
2

l SUD 12

2.

hipotecària.

3.

-President per a la signatura dels documents necessaris per a la
formalització del present acord.

4.

Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a la unitat de cadastre de
-roig del Camp.

Peu de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la fia administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos des de la seva notificació, davant els Jutjats del
contenciós administratiu de Tarragona. Alternativament, i de forma potestativa, podeu
interposar recurs potestatiu de reposició, en el

9. Precs i preguntes
Sr. Secretari: El punt novè són Precs i Preguntes.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta?
Sr. Morancho: Sí, gràcies. La primera pregunta, volíem saber quina metodologia fan servir per
brigades. O sigui, quin sistema fan servir per decidir donar una obra, o donar-ne una altra, etc.
Sr. Alcalde: En relació a les empreses municipals?
Sr. Morancho: En relació a les empreses municipals. Sí, sí, empreses privades locals.
Sr. Alcalde:
Sr. Morancho:Sí...
Sr. Alcalde: És seguint les bases del procés de contractació, la llei, depèn d
base de pressupostos, i depèn d
moment, segons quins imports, han de sortir a licitació,
publicació i tota una sèrie de tràmits, complint sempre la llei de pressupostos.
Sr. Morancho:
Sr. Alcalde: No ho sé. Segur que ho sap, segur que ho sap.
Sr. Morancho: Sr. Alcalde, em refereixo si avisen a totes les empreses, si només avisen a quatre
o cinc, si hi ha una llista, si no hi ha una llista, etc.

Sr. Alcalde:

Obra Pública li acabarà de contestar ara, i si no el

es van enviar 27 cartes a constructors de Miami perquè poguessin ofertar per aquest, aquest és
el procedim
empresa, durant
at

Sr. Morancho: I per aquelles obres més petites que no es contracta directament des de

Sr. Alcalde:
empresa del

Sr. Pérez: [castellà] Sabes lo que pasa, nosotros tenemos una lista más o menos actualizada,
hemos de entender que la actualizan las empresas, no? Dentro de las empresas que había, por
ejemplo, los vestuarios que han salido del campo de fútbol, avisamos a 27 empresas, se
notificaron. De las 27 empresas me parece que solamente pasaron a oferta 6, unos pues
porque tenían trabajo o entendían que no podían financiar el cobro de como paga este
ayuntamiento, y otras, supongo y entiendo, porque no estaban dadas de alta, no? El problema
que nos está pasando en algunas empresas es que, desgraciadamente, muchas empresas se
han dado de baja, y me consta de que hay gente que les avisan para hacer varios trabajos, y no
están dados de alta, con lo cual, si no están dados de alta, no pueden facturar y, pues,
evidentemente, no se les puede contratar. Esto está pasando, porque por ejemplo, en
concreto, lo que ha salido en los vestuarios, ha pasado esto. Muchas empresas se las ha
avisado, a 27 empresas, y de 27 solamente han ofertado 6. Y bueno, evidentemente, de las 6,
pues la más económica. Se hizo un informe técnico, cumplían, y ya está. Ahora van a salir
algunas obras más, y bueno, lo que ha dicho el Sr. Alcalde, no?, ya entendemos que si ha
habido una empresa que ya se ha adjudicado una obra, pues lo lógico es que pujen otras, de
las que de alguna manera están... tienen documentación para poder ofertar, claro, porque ya
querríamos que trabajaran todas, pero el problema es que si no están dadas de alta, no
pueden. [/castellà]
Sr. Alcalde:
Sr. Morancho: Sí, gràcies. També volíem saber quin és el criteri, quines són les passes que

saber quines passes i com es troben aquests dos projectes.
Sr. Chamizo:
, sembla ser que
estava pràcticament en aprovació definitiva i suposo que esperant el dictamen de la Generalitat
de Catalunya perquè puguem nosaltres agafar-ho, diguéssim. El Casalot em sembla que estava

complert en un 50% del projecte, més o menys, per poder passarGeneralitat de Catalunya.
Sr. Pérez: [castellà] Sí, el proyecto de Masos prácticamente está hecho y aprobado. Nosotros
estuvimos hablando con Urbanismo en Barcelona, porque el problema que teníamos es que
dentro de esas partidas que había en el proyecto, también se tenía que hacer la inscripción en
la finca, no? Nosotros hemos estado negociando con ellos para ver si de alguna manera se
podría aprovar sin hacer la inscripción, que es lo que alguna o mucha gente no quiere.
Estuvimos en negociaciones con ellos, nos dijeron que, bueno, que nos dirían algo, a ver como
lo podían montar, y en el tema de la Azahara, de la zona Ranchos, intentamos que si podía ser
que lo que se había gastado hasta ahora se podía justificar con lo que el Ayuntamiento... con la
empresa que se contrató en su día, con el trabajo que se había hecho, el tema de escribir, de
hacer el... de buscar los propietarios de las fincas, el proyecto de reparcelación, perdón, se
había hecho, y lo que justificábamos de alguna manera con urbanismo era ver si podíamos
justificar el trabajo que habíamos hecho y parar la subvención, porque la subvención del
proyecto está todo como el proyecto de urbanización y como el proyecto de reparcelación,
vale? En el proyecto de Masos está hecho el proyecto de urbanización y el de reparcelación,
pero hay que inscribir, dentro de la ley también consta que se tiene que inscribir la carga de las
fincas, no? Esto es un problema, de alguna manera, para la gente que tiene una propiedad y se
inscribe una carga, claro, si tenemos una caducidad de 7 años, que está inscrita esa carga en la
propiedad, y el Ayuntamiento en principio tiene... como está la situación, te pones a hacer
obras de urbanización, entonces estuvimos hablando con ellos, a ver si de alguna manera
podíamos dejarlo con el proyecto de urbanización parado, pero sin inscribir las cargas en las
fincas. [/castellà]
Sr. Alcalde: Si em permet, faria un incís. Evidentment, li he explicat tot el tema de
documentació, a quin tràmit està, i en quin punt està. I com que vostè de vegades sempre em
demana, i em vull avançar en aquest sentit, i crec que ho haig de fer, quina és la posició política
en relació amb això, és a dir, quin camí, cap on anem. Ah, aquesta és la pregunta, molt bé; ja
utar
immediatament, no crec que en aquesta legislatura en siguem capaços, és a dir, no anirem a
crear càrregues sobre els propietaris en cap moment, mentre no tinguem la capacitat
ues. És a dir, si

nosaltres avui això ho deixarem damunt de la taula, com a mínim en aquesta legislatura, fins el
temps que això no generi cap problema als propietaris. No només aquí, en qualsevol àmbit.
Abans de plantejar quelcom, és a dir, nosaltres no volem que torni a passar, o no tenim
voluntat, coses que han passat, per exemple, a un altre àmbit del nostre municipi, que han estat
els Oliviers, que la Junta de Comissió ha tirat endavant unes obres amb totes les complicacions,
té
la casa embargada o té la casa per pagar aquestes quotes. Nosaltres, avui, pararem el que
que els Oliviers va ser una decisió pròpia dels mateixos propietaris, però aquests processos,
plantejar, i acabar pressionant al que no ho faria mai... però avui no és una qüestió de qui ho
vulgui fer mai, és una qüestió de la gent, com molt bé vostè diu, i nosaltres en som conscients,

encara que de vegades no ho sembli amb els nombres que estem dient i plantegem, doncs
avui la situació és la que és.
Sr. Morancho: Gràcies, aquesta era la pregunta o la resposta que buscava a la meva pregunta.
Una altra pregunta seria, són coneixedors que hi ha hagut canvis dintre del personal que està
dirigint el Pla de barris, i voldríem saber quins criteris... primer, per què hi ha hagut aquests
que ens expliqués una miqueta com ha anat això,
si hi ha hagut publicitat, totes aquestes coses.
Sr. Chamizo: Sí, dir-vos que la persona que estava com a ODL del Pla de barris ens va
comunicar el mes de novembre que marxava, li havia sortit una altra feina, i marxava. Llavors,

dinou sol·licituds de tot de gent del municipi, molts residents a Mont-roig i a Miami, i llavors,
juntament amb el Sr. Secretari, vam muntar un procés de selecció que es va basar en una
primera entrevista, després es van muntar les bases dient el que es necessitava per complir
aquesta vacant, si cal ser economista, llicenciat en empresarials, si és diplomat en turisme, i es
va muntar tot un escalat en base a cada carrera universitària que es necessitava per
desenvolupar aquesta feina. Això va suposar uns punts, després, es va fer una prova escrita a la
que
consegüent explicació envers la gerent i envers el Sr. Secretari. I aquest ha sigut el procés que

Sr. Morancho: En qualsevol cas, un aclariment. Comenta que el que van fer és demanar a la
plaça, no? Van fer publicitat a nivel
Sr. Chamizo: És que la borsa de treball, en aquest cas, no la gestionava perquè era mitjançant

Sr. Morancho:

pregunta és, van fer publicitat i si van utilitzar borsa de treball. Es
s o

valorar ni molt menys la persona que ha estat seleccionada, eh?, o sigui, no la valorem, perquè
no tenim constància, i seguint el procés que vostè diu, ens sembla
publicitat dintre del nostre municipi, i haver utilitzat altres fórmules que hi ha perquè hi hagués
a de feina. Insisteixo, no entrem a valorar el fet que no
persones. La feina que faci la persona que ha estat contractada sabrem si la fa bé o si no la fa
bé qu
si no estàs apuntat, que el SOC ens ho passarà després, i això no és ara, sinó
que sempre ha funcionat així, eh? Perquè si no dóna la sensació, i ja acabo Sr. regidor, que és
stic dient que ho

molta gent, doncs molta gent pot participar.
Sr. Chamizo:
nt, totes del
municipi, i crec que el procés de selecció ha estat el just i el que marca la llei.
Sr. Morancho:
estigui bé, únicament que es podria haver donat més publicitat, que no ho fes només el Servei
borsa de treball, i fins i tot posar uns cartellets
aquesta plaça, ja està. Jo no
malament, però de moment no li puc dir això perquè no he mirat. Li he preguntat, em diu com
h
gent perquè poguessin cobrir aquesta plaça.
Sr. Chamizo: No entraré a valorar aquest tema, gràcies.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més?
Sr. Morancho: Sí, continuem amb la preocupació, Sr. Alcalde, pel tema de les escoles al nostre
escola. Va passant el temps, vostès continuen sense informar-nos, però en canvi, des de la
Generalitat de Catalunya, es van prenent decisions que vostès potser saben o potser no, això ja
no en som coneixedors, perquè com que, insisteixo, no ens comuniquen absolutament res... i
informació, i la informació

directora de Serveis Territorials, doncs s
conèixer jo quan era alcalde, en la qual, doncs bé, no aposten fermament per un model que es
va crear en el seu moment, i si poden, el faran desaparèixer. I no serà immediat, ja han
començat a part
suficient suport em refereixo a material, personal, en suport, eh?, perquè com que no aposten
per aquest model, doncs el fan retirar, i per una altra banda, el tema del Marcel·lí Esquius,
doncs bé, també ens arriba que potser algun dia aquestes persones, aquesta línia que hi ha al
Marcel·lí Esquius, doncs per què no, pot passar cap al Joan Miró i així ens estalviem una escola.
Continuem preocupats, continuem dient-li que això és un tema molt, molt, molt important, i ho
ens informa, doncs bé, nosaltres anirem a buscar la informació, evidentment, donant la nostra
-la palesa, i dient-li, escolti, que serem molt intransigents en aquest
que jugui ningú, ni una directora de serveis territorials, i amb tots els respectes, ni el Sr. Alcalde.

insisteixo, serem intransigents i anirem a totes perquè, torno a repetir, però no volem que

Sr. Alcalde: Jo li puc assegurar que en aquest moment, oficialment, a nosaltres no ens consta
cap decisió, això és un fet, si no, evidentment, li hauríem transmès les decisions o els possibles
plantejaments que pugui haver-hi al damunt de la taula. També li haig de dir que si coneix una
un defensor dels serveis i la qualitat amb el ser
aquesta responsabilitat de ser Alcalde. Crec que nosaltres, com a Corporació, tampoc
acceptarem cap plantejament que vagi ni un mil·límetre endarrere, i farem els esforços, els
màxims, tots els que calguin, és a dir, segur que amb això ens trobarem conjuntament per

que no e
testimoni, en cap moment, i sé que en un moment donat hi va haver un, bé, això que es diu, i
es comenta, i es parla, que si el Marcel·lí Esquius, doncs deixaria de ser Marcel·lí Esquius, quan
jo li he traslladat aquesta pregunta directament a la Sra. Àngels González, la delegada
assegurat i hem notificat que el Marcel·lí Esquius no desapareixerà. No desapareixerà. Però és
que la nostra idea és que això vagi molt més enllà. És a dir, avui, el moment... sempre he cregut
que els serveis, i a més a més els que et vénen donats en aquest cas per la Generalitat de
Catalunya, o el que sigui, es consoliden a través de persones, és a dir, si tens persones i tens
en aquest cas nanos, doncs allò, els agradi o no els agradi, vulguin o no vulguin els delegats de
torn, acaba sent una realitat. I li posaré un exemple que va succeir en aquest cas a aquí dalt al
casc, i crec que això haurà de treballarhi ha a Mont-roig del Camp no existia, no existia, no estava al mapa escolar de Catalunya, no hi
-nos-hi, i amb delegats que no volien, avui, aquí dalt al casc,
hi ha acabat havent un institut que va començar sent una secció, estant cinc o sis anys en un
prefabricat. Nosaltres anem creixent, això és un fet, els nombres hi són, és a dir, Miami tenia
una escola, el Joan Miró, es va ampliar, ha acabant havent-hi una altra, el Marcel·lí Esquius, i
voluntat serà que hi hagi el màxim equipament a Miami perquè quedi cobert el servei educatiu,
aquesta és la voluntat.
Sr. Morancho: Bé, vostè sap perfectament bé, com jo, que hi ha municipis que la Generalitat de
sigui, que això és una realitat, i més com estan les coses, clar. O sigui, un dia et diuen una cosa i
vostè, i que lluitaran, i que per vostès també és una prioritat. No entro a valorar absolutament
res més. No canviïn aquesta actitud i facin-la saber a la gent, si us plau, perquè clar, vostè, una
transparent i amb màxima informació. Crec que és una de les moltes coses que no està fent,
que vostè no comunica aquestes coses, doncs a la gent que està neguitosa, que ho sàpiga,
però que no ho comunica
ho

-ho,
comuniquises i la gent estarà més
tranquil·la.
Sr. Alcalde: Jo només li vull aclarir, és a dir, aquest moment, em dirà, bé, i vostè, i ara sé que
no?, nosaltres, amb la regidora, estem discutint, també volem saber, a part de la nostra idea, de
quin model podria acabar sent el departament, qui ens el plantejarà, doncs nosaltres, amb les
directores dels dos centres, amb els representants i amb els presidents de les AMPAs, ens
estem reunint per saber també la seva valoració, i del que sabem segur, els ho traslladem. Del
que acaba sent un rumor o el que sigui, doncs bé, com que després es genera la inquietud, no
volem generar inquietud, volem generar certesa. I que vostè em digui que no sóc transparent,
doncs bé, em sembla molt bé, és la seva opinió. Jo, a aquesta taula i aquí, haig de portar
certeses. Idees i... jo no sóc una persona que diré, faré un populisme perquè així..., no, ja no és
estat de dir-ho, i bé, ara, ja no ve al cas, és a dir, el nostre plantejament és seriós, rigorós, i
creiem que traslladem el moment, i el moment que creiem que sigui el moment oportú de
traslladar-ho a vostès
tres,
tirar endavant està molt clara.
Sr. Morancho:

les certeses són una cosa, però hi ha un posicionament, i és quan et sents, entre cometes, més
protegit, o almenys dius, ostres, no és el que sembla. Jo no estic dient que hagi de fer
demagògia ni que hagi de dir coses que no són, únicament que sí que traslladin una mica de
seguretat, encara que aquestes reunions que vostès diuen que fan, doncs bé, que traslladin
seguretat perquè no hi hagi aquest neguit al carrer.
Sr. Alcalde:
gràcies.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Octavi Anguera Ortiga
Secretari Accidental

Ferran Pellicer Roca
Alcalde

